Søknad om støtte fra Fordelingsutvalget
Høsten 2018
Kontaktperson:
Saifurahman Noori
Verv: Økonomiansvarlig
Tlf: 91241743
Mail: saifuran@student.matnat.uio.no
Søker:
FIFI - Fotball på Institutt for Informatikk
Postboks 1080 Blindern
0316 Oslo
Kontonummer: 1503.34.93859
Søknad om støtte
FIFI er opprettet med det formål å gi fotballinteresserte studenter ved Institutt for Informatikk
en arena for å utfolde sine sportslige interesser. Dette gjør vi gjennom å ha:
-

Ukentlige treninger ved Athletica Domus hele semesteret.
Jevnlige arrangementer på instituttet hvor fotball er i fokus.

Totalt søker FIFI om 7 750 kr,- 4 560,06,- fordelt på følgende poster:
-

Høsten 2018
o Leie av bane: 1350,o Sosialkveld: 2000,o Medlemskontingent -650,o Overnatting og bankett på cup 4400,o Tilbakebetaling til FU -2539,94,-

Merk at eventuelle negative tall i søknaden indikerer inntekt:

Høsten 2018 – Forventet budsjett:
Leie av bane:
Leieprisene for inne-banen er for 1,5 timer. Da vi er en studentforening hos SiO og banen er
tilgengelig den tiden, så har vi fått gratis ute-baneleie. Dermed søker vi de resterende ukene
inne i hallen. Vi skal ha 5 inne-treninger.
Uke

Antall
treninger

Pris (to timer,
NOK) pr trening

43 - 47

5

270,-

Totalt

5

1350,1350,-

Sosialt:
-

Sosialkveld:
FIFI har som vane å arrangere en sosialkveld med fotballkamp, pizza og brus i
semesteret. Vi regner med et oppmøte på 20 personer. regnet med et oppmøte på
cirka 20 stk på arrangementet.

Pizza

1600,-

Brus og Snacks

400,-

Totalt

2000,-

Futsal-Turnering i Bergen:
FIFI har i år lyst til å melde på lag til futsalturnering i Bergen 11.oktober til 13 oktober.
Vi har satt opp et lag på 8 personer og lyst til å søke om 550,- pr deltager som støtte
for turen.
Overnatting på skole

400,-

Billett til sportsrevyen

150-

Totalt

550,- ∗ 8 = 4 400,-

Medlemskontingent
Medlemskontingent ble satt på 50,- pr stk, og vi forventer rundt 20 innbetalinger snarest (13
for nå).

Totaloversikt for våren 2018
Totalt søkt om:
Sum innvilget fra FU-søknad
Utgiftspost:

9111,41

9111,41
Forventede utgifter Faktisk brukt (per. 21.12.17)

Baneleie

3660,00

1770,00

Sosialkveld

2660,00

2098,06

977,00

977,00

3850,00

3762,00

Utstyr
Holmenkollen stafetten
Medlemskontingent

-1400,-

Tilbakebetalt til FU

-635,59

Sum:
Balanse likviditetsstøtte

11147,00

8607,06

5000,00
Skal tilbakebetales til FU:

2539,94

